Address: #06A, Street: 464, Sangkat Toul Tom Pong I, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
Tell: (+855) 023 21 70 80 / 077 777 827. Email: info.wdcs@gmail.com

Student Enrollment Form ពាក្យសុំចុះឈ
Student Information

ព៍តមានទំនាក់ទំនងអំពីសស
ិ ស

Initial Class:

Name of Student:

Age:

ឈ្មោះសិសស

អាយុ

Like to be called:

ID:
Years

DOB: /
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នំកំឈ

Male

ឈ្មោះឈៅឈរៅ

្មុះចូលឈ ៀន

/
ើត

Female

ររុស

ស្សី

Student’s
Photo
3*4

Nationality:
សញ្ជ
ា តិ

Languages Spoken:
ភាសានិយាយឈៅផ្ទោះ

Address:
អាស័យដ្ឋាន

Name and Age of Sibling at Washington DC School:
ឈ្មោះ និងអាយុរងរអូនខដលឈរៀនឈៅ សាលា វ៉ា សុីនឈោន ឌីសុី

Family Information ព៍តមានទាក់ទងអំពីររួសារ
Name of Father:

Nationality:

Occupation:

ឪពុកឈ្មោះ

សញ្ជ
ា តិ

មុែរររ

Phone:

Cell:

Email:

ឈលែទូរស័ពទផ្ទោះ

ឈលែទូរស័ពទថ្ដ

អុីខម៉ាល

Father’s
Photo
3*4

Address (if different from student):
អាស្ស័យដ្ឋាន (ររសិនឈៅឈផ្សងពីសិសស)

Name of Mother:

Nationality:

Occupation:

មាាយឈ្មោះ

សញ្ជ
ា តិ

មុែរររ

Phone:

Cell:

Email:

ឈលែទូរស័ពទផ្ទោះ

ឈលែទូរស័ពទថ្ដ

អុីខម៉ាល

Mother’s
photo
3*4

Address (if different from student):
អាស្ស័យដ្ឋាន (ររសិនឈៅឈផ្សងពីសិសស)

Emergency Contact Information ព៍តមានកនុងករ

ី ចំបាច់

In case of emergency, parents/guardians will be contacted first. Please appoint a contact person to act/decide on behalf of
parents/guardians if they cannot be reached:
កនុងករ ី រនាទន់ សាលានឹងឈ្វើការទាក់ ទងឈៅមាោរិោ ឬអាណាពាបាលដំ រូងឈរ ររសិនឈរើមាោរិោ ឬអាណាពាបាលមាន្ុរ : ឬក៏មិនអាចមកបានសាលា
សូមទំនាក់ទំនងឈៅខដលអនកទុកចិតា។

Home of Contact Person Appointed

Relationship to Applicant

Telephone No.

ឈ្មោះអនកខដលសាលាអាចទាក់ទងបាន

ទំនាក់ទំនងរវងសិសស

ឈលែទូរស័ពទ

Home of Contact Person Appointed

Relationship to Applicant

Telephone No

ឈ្មោះអនកខដលសាលាអាចទាក់ទងបាន

ទំនាក់ទំនងរវងសិសស

ឈលែទូរស័ពទ

To Complete registration please provide the documents below
កនុងការរំឈពញសំ

ុំ ខរររទថ្នការចុោះឈ្មោះចូលឈរៀនសាលាតរមូវឲ្យសិសសរររ់ររ
ូ រតូវមាន:

o
o
o
o
o
o

Student’s photo
Size 3*4………3
Parent’s photo
Size 3*4………2 per each
Pick-up person’s photo
Size 3*4………2 per each
Birth Certificate
Vaccination Report or Exemption Request
Report card from previous school

o

រូរងតសិសស (ងតងមី)

o

រូរចតមាោឬ អាណាពាបាលសិសស

o

រូរងតខដលអាចមកទទួលសិសសបាន

o

សំរុរតកំឈ

o

រ័

o

ឯកសារខដលទាក់ទងឈផ្សងៗពីសាលា

ទំហំ 3*4……..ចំនួន ៣សនលឹក

ើត

ទំហំ 3*4……..ចំនួន ៣សនលឹក (កនុងមានក់)
ទំហំ 3*4……..ចំនួន ៣សនលឹក (កនុងមានក់)

ណ ចក់ថ្នំ

Office Use Only
Enrollment History – Office Use Only
ររវ ិតាថ្នការចុោះឈ្មោះចូលឈរៀនររស់សស
ិ ស សំរារ់រុរល
គ ការ ិយាល័យរ៉ាុឈណាណោះ

Enrollment Approved

Enrollment Denied

Start Date:

/

/

Start Grade:

Notes

/
Signature of Principle/Director

Day

Original Year of enrollment
Following Years of Enrollment

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

Year

Grade

/
Month Year

Further Information ព៍តមានរខនែម
Please provide any further information which may be relevant to your child’s enrollment.
សូមផ្ាល់ព៍តមានរខនែមខដលអាចទាក់ទងនិងការចុោះឈ្មោះចូលឈរៀនររស់សិសស ។

Waiver of Liability លិែិតរដិឈស្នូវការទទួលែុសរតូវ
In the event of an accident or an emergency situation, I hereby acknowledge that Washington DC School shall not be liable for any
injuries incurred. My wishes, as expressed above, will be honored as much as possible except in life threatening situations. In case of a
life threatening situation, my child will be taken to the closest suitable medical facility, and I will be notified.
ឈៅកនុងករ ី ខដលមានឈររោះថ្នក់ ឬ ឈហតុការ ៏ រនាទន់ណាមួយ ែ្ំុដឹង នឺងទទួ លសាគល់ថ្ សាលា វ៉ា សុីនឈោន ឌីសុី នឹងមិនទទួ លែុសរតូវចំឈ ោះការរងររួ សឈនោះ
ឈទ។ រំ
ងររស់ែំុខ្ ដលបានរញ្ជ
ា ក់ ខាងឈលើ រឺ មានការឈររពយា៉ា ងែពស់ោមការខដលអាចឈ្វើឈៅបាន ឈលើកខលងខតកនុងករ ី ខដលមានការរំរាមរំខហងដល់
ិ ។ កនុងករ ី ខដលមានការរំរាមរំខហងដល់អាយុជីវ ិត កូនររស់ែុំ្ នឹងរតូវបានរញ្ូា នឈៅ មនទីរឈពទយខដលឈៅជិតរំផ្ុតឈហើយែ្ុំរតូវបាន
អាយុជីវត
ទទួលដំ

ឹ ង។

Day

/
Month

/
Year

ថ្ងៃ

ខែ

ឆ្នំ

Date:
Name and Signature of Parent/Guardian
ឈ្មោះនិងហតែឈលខា ឪពុកមាាយ ឬ អាណាពាបាល

កាលររ ិឈចេទ

/

Term and Agreement
This from must be completed before final payment can be accepted, and attached to enrollment form.
My signature below indicates that
I have received a copy of the Fee Schedule/Regulations and am willing to abide by the details within.
I have received a copy of the Pick-Up Procedures and am willing to follow the procedures described within.
I have received a copy of the Parent Handbook, and am willing to follow the procedures and regulations contained within.
I will support and help my child to observe all school regulations, including respecting and protecting
the school’s property, equipment, buildings and good name.
I will abide by the Washington DC School Policies and Procedures. I understand that serious and repeated failure to do so
will be brought to the school board’s attention, and my result in my child’s enrollment being revoked if a suitable agreement
cannot be reach.
ការរពមឈរពៀង
ទរមង់ខរររទឈនោះរតូវខតរំឈពញមុ នឈពលរង់ថ្ងលការសិកា និ ង ភាារ់មកជាមួ យ

កយសុំចុោះឈ្មោះចូលឈរៀន

ការចុោះហតែឈលខាររស់ែុំរ
្ ញ្ជ
ា ក់ ថ្

ែ្ំុបាទ/នាងែ្ំុបានទទួ លចារ់ ចមលងថ្ន ោរាងតថ្មលសិកា ឬ ឈរលការ ៏ ថ្នការរង់ ថ្ងល ឈហើយែ្ំុនឹងឈររពោមព៍ តមានលមអិតខដលមានឈៅកនុងឈនាោះ។
ែ្ំុបាទ/នាងែ្ំុបានទទួ លចារ់ ចមលងថ្ន និតិវ ិ្ី កុងការមកទទួ
ន
លសិសស ឈហើយែ្ំុនឹងឈររពោមនិតិវ ិ្ីដូចខដលមានឈៅខាងកនុងឈនាោះ។

រឈសៀវឈៅ

ែ្ុំបាទ/នាងែ្ុំបានទទួ លចារ់ ចមលងថ្ន ព៍តមានសរមារ់សិសស និង មាោរិ ោ ឈហើយែ្ុំនឹងឈររពោម និតិវ ិ្ី និងឈរលការ

៏ ខដលមានឈៅកនុង

ឈនាោះ។
ែ្ុំបាទ/នាងែ្ុំ នឹងរំរទ និងជួ យកូនររស់ែុំ្ររតិរតាិោម ឈរលការ
សិកា និង កិតិនា
ា មររស់សាលា ។
រ

៏ សាលាក៏ដូចជា ការឈររព និងការ

ររទពយសមបតាិររស់សាលា សមាារ អាររ

ែ្ំុបាទ/នាងែ្ំុ នឹងឈររពោមចារ់ និង ឈរលការ ៏ ររស់សាលា។ ែ្ំុបាទ/នាងែ្ំុ យល់អំពី ការខដលមានកំហុស្ៃន់្ៃរដខដលៗ នឹ ងរញ្ូា នឈៅដល់
:រររ់ររងសាលា ឈហើយជាលទធផ្ល ការចុោះឈ្មោះររស់កូនែ្ុំ និងរតូវលុរឈ្មោះឈចញពីសាលា ររសិនឈរើរមនដំឈណាោះស្សាយសមស្សរណាមួយឈកើតឈឡើង។

Date:

Name and Signature of Parent/Guardian
ឈ្មោះនិងហតែឈលខា ឪពុកមាាយ ឬ អាណាពាបាល

/

Day
ការររ ិឈចេទ

ថ្ងៃ

/

Month
ខែ

Year
ឆ្នំ

Or- Preferred family Doctor ររូឈពទយររចំររួសារ
Doctor‘s Name ឈ្មោះឈវជារ ិឌ ត
Patient ID Number
Clinic/Hospital Name & Address ឈ្មោះមនទីរឈពរទ ឬ រលីនិក និង អាស័យដ្ឋាន
Contact Numbers

អតាឈលែអនកជំងឺ

/

ឈលែសំរារ់ទំនាក់ទំនង

Education History ររវតាិការសិកា
This is my child’s first school.

OR

Complete details below.

ឈនោះជាសាលាដំរូងររស់ែំុ្

ឬ

រំឈពញ ព៌តមានលមអិតខាងឈរកាម

Name/Address of schoo l

Year (s) Attended

Grade Level

Age

Type of School

Language of Instruction

ឈ្មោះឬ អាស័យដ្ឋានររស់

រយោះឈពលសិកា

កំរ ិត

អាយុ

ររឈេទសាលា

រឈរងៀនជាភាសា

សាលា

Has your child received support or had any prior difficulty in the following areas
Reading

Mathematics

ការអាន

រ

ិ តវ ិទា

Language

Behavior

Developmental

Other

ភាសា

អតាចរ ិត

ការលូតលាស់

ឈផ្សងៗ

Has your child ever been expelled, suspended, or asked to leave/change school for any reason?
ឈតើកូនឈលាកអនកធ្លលរ់ រតូវបានរឈ

Yes បាទ ចស

No មិនធ្លលរ់

ា ញឈចញ ពយួរការសិកា ឬ ឈសនើរសុំឲ្យចកឈចញពីសាលាឈដ្ឋយឈហតុផ្លណាមួយខដរ រ ឺឈទ?

If yes any of the above, please attach details. ររសិនឈរើមានដូចករ
Please explain why you are changing schools.

ី ឈរៀររារ់ ខាងឈលើ សូមរញ្ជ
ា ក់

Please add a separate sheet of paper if necessary. Non-declaration or misrepresentation of known areas of difficulty is grounds to
revoke a student’s enrollment at Washington DC School. សូមរនាឈៅកនុងរកដ្ឋសឈផ្សងររសិនឈរើចំបាច់។ សាលា វ៉ា សុីនឈោន ឌីសុី មានសិទិធ
រញ្ឈរ់ សិសស ររសិនឈរើឈលាកអនកមិនផ្ាល់ព៍តមានពិតរបាកដអំពីសិសសកនុងករ

ី សិសស មានរញ្ជ
ា ្ៃន់្ៃរ។

Photography ព៍តមានទាក់ទងអំពីររ
ូ ភាពររស់សិសស
Please indicate below the way in which we may use photos of your child. សូមរញ្ជាក់ចំឈ
ងតររស់សិសស

Bulletin boards and displays within the school grounds
ររ ិឈវ

សាលា

ោះការអនុញ្ជាតកនុង ការឈររើរបាស់ររ
ូ ភាព និងរូរ

ការដ្ឋក់ោំងរង្ហាញរូរងតឈៅឈលើកាារឈែៀន និ ងការដ្ឋក់ រង្ហាញឈផ្សងៗឈៅកនុង

Classroom newsletters, or on the website, or the school display board for purposes of sharing learning and activities
within the school community. សំរុរតសារព៍មានសំរារ់ថ្នក់ឈរៀននីមួយៗការដ្ឋក់ផ្ាយឈៅឈលើឈរហទំព័រររស់សាលា និងការដ្ឋក់ឈលើកាារឈែៀនឈផ្ស
ងៗ កនុងឈរលរំ

ងខចករ ំខលកព៍តមានអំពីការសិកស និង សកមមភាពឈផ្សងៗររស់សាលា

Advertising material posted online or in other forums available to public view
ផ្សពវផ្ាយនានា ឬកិចចររជុំខដលផ្សពវផ្ាយជាសាធ្លរ

Non-please do not display my child’s photograph anywhere.
សិសសោមរររ់រូរភាព

ការដ្ឋក់ោំងរង្ហាញឈផ្សងៗឈទៀតោមរយោះររព័នធ

ោះ
មិនអនុញ្ជាត សូមកុំដ្ឋក់ ោំង ឬ ដ្ឋក់រង្ហាញរូរភាព ឬ រូរងតនានាររស់

Medical Information ព៍តមានទាក់ទងអំពីការឈររើរបាស់ឪសងររស់សិសស
Please indicate which vaccinations your child has had, and provide a copy of your child’s vaccination schedule. Please
note that in cases of an outbreak Washington DC School reserve the right to send home students that are not vaccinated.
សូមឈ្វើការរញ្ជ
ា ក់ ឈតើកូនឈលាកអនកធ្លលរ់ចក់ ថ្នំរង្ហារអវីែលោះ និ ង សូមភាារ់ មកនូវចារ់ចមលងថ្នឯកសារការចក់ថ្នំរង្ហារររស់កូនឈលាកអនក។ សូមចំណាំ
កនុៃករ

ី ណាមួយខដលបាន ឈកើតឈឡើងសាលា វ៉ា សុីនឈោន ឌីសុី សូមរកាសិទិធកុងការរញ្
ន
ូា នសិសសឈៅផ្ទោះវ ិញចំ ឈ

TA/DPT (DT) HIB (Diphtheria, Tetanus, Pertussis/Whopping Cough, Meningitis)
ខាន់សាលក់ ឈតោ

ោះសិសសខដលមិនបានចក់ថ្នំរង្ហារ។

OPV/Sabin (Oral Polio Vaccine)

ុ ស កអកមាន់ រលាកឈស្សាមែួរ

DTP (Diphtheria, Tetanus, Polio )

Measles Only

ខាន់សាលក់ ឈតោ

កញ្រញ្ាិល

ុ ស រលាកែួរឆអឹងែនង

MMR
កញ្រញ្ាិល រកឡខទន

No Vaccinations. OR

I have lost my child’s vaccination schedule

Please fill out vaccinate form and attach with enrollment

រមនការចក់ថ្នំរង្ហារ ឬ

ែ្ំុបានបាត់ឯកសារចក់ថ្នំរង្ហារររស់កូនែ្ុំ

សូមរំឈពញខរររទការចក់ថ្នំរង្ហារនិងភាារ់មកជាមួយ

កយសុំ ចូលឈរៀន

Please indicate if your child has any of the following health problems. Please give details on a separate piece of paper
សូមរញ្ជ
ា ក់ររសិនឈរើកូនឈលាកអនកមានរញ្ជ
ា សុែភាពដូចខាងឈរកាម។សូមឲ្យព៌តមានលមអិតឈៅរកដ្ឋសឈផ្សងឈទៀត

Allergies អាខឡកសុី
Asthma ហឺត
Skin / Dermalogical Problems រញ្ជាខសបក

Ear Infections រញ្ជារតឈចៀក
Other ឈផ្សងៗ

Is your child on medication(s)? ឈតើកូនឈលាកអនកកំពុងឈររើរបាស់ថ្នំឈពទយឈទឈពលរចចុរបននឈនោះ?
If yes, give details.

Eyesight Problems រញ្ជាខេនក

Yes ចស/ បាទ

No

មិនមានឈទ

ររសិនឈរើមានឈររើរបាស់ថ្នំអវី?

For fever, headaches, or pain, please indicate whether Washington DC School may administer the following:
ចំឈ

ោះររុនឈៅា ឈឺកាល ឬ ឈឺចរ់មុែររួស សូ មផ្ាល់ព៌តមានឈៅសាលាររសិនឈរើពួកឈរអាចឈររើរបាស់ថ្នំដូចខាងឈរកាម:

Tylenol / Paracetamol

No Medication

Family Doctor / Medical Preferences
Please indicate below your preferred option for medical care for your child should we be unable to contact you or your nominated
emergency contacts. Please note that we will always do our best to contact you in the event of any medical problems at school.
This information is for use only in an emergency when we cannot contact you or your emergency contact.
សូមរូសរញ្ជ
ា ក់នូវជំឈរស
ើ ររស់ឈលាកអនក សរមារ់ររឹោះសាែនខដលឈលាកអនកទុ កចិតា កនុងករ

ី សាលាមិនអាចឈ្វើការទាក់ ទងឈៅឈលាកអនកបាន ឈពលកុមារមានរ ា

សុែភាព។

សូមរញ្ជ
ា ក់ថ្ សាលានឹងពាយាមឈ្វើការទាក់ទងឈៅឈលាកអនក ចំឈ
មាោរិ ោ ឬ អាណាពាបាលសិសសខតរ៉ាុឈណាណោះ ។

ោះករ

ី ឈនោះឈកើតឈឡើង។ ពត៌មានឈនោះសរមារ់ខតកនុងករ

ី ខដលសាលាមិនអាចទាក់ទងឈៅ

International Standard Medical Care

Local Care Options

ជំឈរ ើសររឹោះសាែនពាបាលលំដ្ឋរ់សង
ា ់ដ្ឋរអនារជាតិ

ររឹោះសាែនពាបាលកនុងស្សុក

Royal Phnom Penh Hospital

Russian Hospital

មនទីរឈពរទ រយា
ូ ៉ា ៉ា ល់ េនំឈពញ

មនទីរឈពរទ រសសុី

Mercy Clinic (available only from 2pm on)
រលីនិក មឺសុី ( ចរ់ឈរើកពីឈមា៉ា ង ២ រឈសៀលតឈៅ )

Naga Clinic International Medical Center
រលីនិក ណាហ្គគ

ID Number
អតាឈលែអនជំងឺ

National Pediatric Hospital
មនទីរឈពទយ កុមារជាតិ

